
Μίνι συσκευή

προβολής

NeoPix Start+

  LED LCD

Έως 60"

Ενσωματωμένη μπαταρία

Ενσωματωμένο ηχείο

 
NPX245

Μην φοβάστε το σκοτάδι
με τη συσκευή προβολής εύκολης πρόσβασης

Απολαύστε μια πανεύκολη εμπειρία και προβάλετε εικόνες μεγέθους ως και 60", με όλες τις

επιλογές συνδεσιμότητας που χρειάζεστε για να μεταδώσετε το αγαπημένο σας περιεχόμενο

με αυτήν τη μίνι συσκευή προβολής που διαθέτει και ενσωματωμένη μπαταρία.

Λαμπερές εικόνες

Προβάλετε εικόνες μεγέθους έως 60"

Προσαρμογή εστίασης για ευκρινείς εικόνες

Προηγμένη πηγή φωτός LED

Παίξτε και συνδεθείτε

Ενσωματωμένο media player για απεριόριστη παρακολούθηση

Πλήρως συνδεδεμένη (HDMI, USB ή MicroSD)

Η απόλυτα έξυπνη λύση!

Φορητό

Ψυχαγωγία εν κινήσει

Ενσωματωμένη μπαταρία για ασύρματη προβολή

Ήχος παντού

Ενσωματωμένο ηχείο για μαγευτικό ήχο

Υποδοχή ήχου
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Χαρακτηριστικά

Προηγμένη πηγή φωτός LED

Η ισχυρή πηγή φωτός LED προσφέρει πλούσια,

ζωντανά χρώματα και έχει διάρκεια ζωής έως

30.000 ώρες. Δεν θα χρειαστεί να την

αντικαταστήσετε, καθώς διαρκεί 20 χρόνια με μέση

χρήση 4 ωρών κάθε μέρα! Επιπλέον, η κατανάλωση

ρεύματος είναι πολύ χαμηλότερη σε σχέση με τις

συσκευές προβολής τυπικού λαμπτήρα, για να

απολαμβάνετε μεγαλύτερη οθόνη και καθηλωτική

εμπειρία με μια συσκευή φιλική προς το περιβάλλον!

Προσαρμογή εστίασης

Τοποθετήστε τη συσκευή προβολής σε οποιαδήποτε

απόσταση και τελειοποιήστε την εστίαση ανάλογα με

τις ανάγκες σας.

Προβάλετε εικόνες μεγέθους έως 60"

Προβάλετε εικόνες και βίντεο έως 60" (150 εκ.) από

απόσταση μικρότερη από 2 μέτρα από τον τοίχο.

Ενσωματωμένο media player

Έχετε άμεσα διαθέσιμα όλα τα απαραίτητα με το

ενσωματωμένο media player: Κάντε αναζήτηση,

παρακολουθήστε όλα τα βίντεό σας, ακούστε τη

μουσική σας ή μοιραστείτε τις εικόνες από τις

τελευταίες διακοπές σας.

Πλήρως συνδεδεμένη

Συνδέστε κάθε συσκευή πολυμέσων, όπως

αποκωδικοποιητές, παιχνιδοκονσόλες και συσκευές

μετάδοσης όπως Fire Stick ή Apple TV με τις θύρες

USB, HDMI ή MicroSD.

Η απόλυτα έξυπνη λύση!

Αποκτήστε πρόσβαση σε απεριόριστο περιεχόμενο

μέσω σύνδεσης σε οποιαδήποτε έξυπνη

παιχνιδοκονσόλα ή αποκωδικοποιητή, όπως Fire

Stick ή Apple TV.

Ενσωματωμένη μπαταρία

Απολαύστε ψυχαγωγία εν κινήσει με την

ενσωματωμένη μπαταρία που προσφέρει έως 60

λεπτά ισχύος, ώστε να μπορείτε να παρακολουθείτε

ταινίες και να μοιράζεστε βίντεο χωρίς την

ακαταστασία των καλωδίων.

Ψυχαγωγία εν κινήσει

Μεταφέρετέ την από δωμάτιο σε δωμάτιο ή στους

φίλους σας.

Υποδοχή ήχου

Συνδέστε οποιαδήποτε ακουστικά ή εξωτερικά

τροφοδοτούμενα ηχεία με την ενσωματωμένη

υποδοχή 3,5 χιλ.



Μίνι συσκευή προβολής NPX245/INT

Προδιαγραφές

Τεχνολογία

Τεχνολογία οθόνης: LCD

Φωτιστικό: LED

Διάρκεια ζωής LED: Έως και 20.000 ώρες

Ανάλυση: 240 x 320 pixel

Υποστηριζόμενη ανάλυση: 1920 x 1080 pixel

Μέγεθος εικόνας προβολής: έως 60" (150 εκ.)

Απόσταση προβολής: 80 εκ. - 200 εκ. / 24"- 60"

Αναλογία Εικόνας: 4:3

Λόγος εμβέλειας: 1,4:1

Λόγος αντίθεσης: 800:1

Προσαρμογή εστίασης:

Χειροκίνητα

Ενσωματωμένο σύστημα αναπαραγωγής

πολυμέσων

Ήχος

Εσωτερικό ηχείο: 1 W

Σύνδεση

USB: x1

HDMI: x1

Micro SD: x1

micro-USB: για φόρτιση της μπαταρίας

Είσοδος AV: Βύσμα 3,5 χιλ.

Έξοδος ήχου:

Έξοδος ήχου:

Βύσμα 3,5 χιλ.

DC-IN: Υποδοχή DC

Πηγή ισχύος

Κατανάλωση ρεύματος: Λειτουργία: 24 W, Αναμονή

<0,5 W

DC-in: 12V, 2A (AC 100-240V)

Διαστάσεις

εκτός συσκευασίας (ΠxΒxΥ): 129 x 81,5 x 55 χιλ. /

5,09 x 3,2 x 2,16 ίντσες

Βάρος: 0,66 λ. / 0,3 κ.

* Συσκευές προβολής για άμεση σύνδεση και χρήση με αυτόματη

μηχανή επεξεργασίας δεδομένων, όπως smartphone, φορητό

υπολογιστή, PC, Blue-ray Player κ.λπ.
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